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Pondělí 9.5.2022
2ks rohlík 43g., sýr tavený 50g., grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

chléb, máslo, salám junior, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

drožďová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

masová směs "flamendr", brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,09,10,13

puding se šlehačkou 200g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

drůbeží játra dušená na cibulce, dušená rýže, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

chlebíček s debrecínkou 90g, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 10.5.2022
chléb, 50g.šlehaná pomazánka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks rohlík selský 56g., rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

hovězí polévka s krupicí a vejcem, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

hovězí maso vařené, omáčka rajčatová, těstoviny, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

banán, čaj ovocnýsvačina
kuřecí maso se zeleninou a kuskusem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks houska, termix, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 11.5.2022
2ks rohlík 43g., salám lovecký, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

jahodový koktejl, houskapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka frankfurtská s bramborem, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06

klatovské rarášky  (minutka), brambory, tatarská omáčka, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,12

chléb, rama 10g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

perníkové řezy, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

50g.sýr plátkový uzený, chléb ,čaj ovocnývečeře 2
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Čtvrtek 12.5.2022
chléb, pomazánka ze šprotů  I  /  94, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,07

1ks rohlík 43g., domácí pribináček, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

hovězí polévka s játrovou rýží, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

sikulský guláš, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,12

hruška, čaj ovocnýsvačina
čočka na kyselo, opečený párek, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

oplatka romance, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 13.5.2022
chléb, sýr salámový  uzený, máslo,mlékosnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík 60 g., játrová cihla, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

slepičí polévka s těstovinou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

pštrosí vejce, bramborová kaše, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

tyčinka müsli, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08,12

studentské špagety, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks houska, paštika 50 g.Krajanka drůbeží, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06

Sobota 14.5.2022
1/3 ks závin makový 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

selská polévkapolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

vepřové žebírko na žampionech 13609, dušená rýže, jablko, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, 20g.sýr plátkový, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

nákyp z rybího filé RPM, chléb, sterilovaná červená řepa, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

chléb, salám gothaj, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Neděle 15.5.2022
chléb,50g. pomazánka z paštiky, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,09
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hovězí  polévka s rýžípolévka
obsahuje alergeny: 09

bramborové knedlíky plněné uzeným masem (salám), dušené kyselé zelí, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,10,12

kokosové řezy, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

těstovinový salát, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,13

chléb, sýr tavený 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

01 
03 
04 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
12 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob


